
  Postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení ( ďalej len nariadenie) obce .

Podľa  §6 ods. 3  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
obec je povinná zverejniť návrh nariadenia         najmenej 15 dní pred rokovaním obecného 
zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia je obec povinná zverejniť jeho vyvesením 
na úradnej tabuli v obci , aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má zriadenú, alebo 
iným spôsobom v obci obvyklým. 
Spolu so zverejnením,  obec určí lehotu na podávanie pripomienok k návrhu nariadenia . 
Takto určená lehota nesmie byť kratšia ako desať dní.
Právnické a aj fyzické osoby sú oprávnené podávať pripomienky k návrhom všeobecne 
záväzných nariadení. 
Pripomienky je možné podať v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom 
úrade. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá. 
Navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať na podnety,  z ktorých nie je zrejmé, kto ich predkladá a 
to najmä vtedy , ak nie sú zdôvodnené. 
Navrhovateľ nariadenia je povinný vyhodnotiť pripomienky. Vyhodnotenie obsahuje stručný 
obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam  sa vyhovelo 
alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom 
obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného 
zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 
Obec nie je povinná zverejniť návrh nariadenia na pripomienkovanie verejnosti len v prípade 
živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny 
predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo 
ak je potrebné zabrániť škodám na majetku. 
Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov( podľa 
§ 12 ods.2 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p.)
Po prijatí nariadenia sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na 
obecnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. 
Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.
Nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený 
neskorší začiatok účinnosti. Skorší začiatok účinnosti nariadenia možno určiť v prípade živelnej 
pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej 
pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku. 
Účinnosť nariadenia znamená, že od toho času so všetky právnické a fyzické osoby, zdržiavajúce 
sa či už trvale alebo prechodne na území obce povinné dodržiavať jednotlivé ustanovenia 
nariadenia. 
Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.  


